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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea Mobilierului si echipamentului de bucătărie 

prin procedura de achiziție a bunurilor prin Contract de Valoare Mică 
 

1. Denumirea autorității contractante: IP Universitatea Tehnică a Moldovei 

2. IDNO:1007600001506  

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 168 

4. Numărul de telefon/fax: 022-23-35-03 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vera.toma@adm.utm.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor 

solicitate 

Unitatea de 

măsură 

Cantitat

ea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, standarde de referinţă 

LOT 1 Echipament pentru bucătărie 

CPV: 39700000-9 

1.1 
Vitrină frigorifică, pentru 

produse de patiserie 
buc 1 

- Temperatura de lucru 0/+7 C 

- Minim 3 poliţe din sticlă reglabile ca 

înălţime 

- Suprafaţa de expunere 1,3m
2
-1,5m

2
. 

- Bloc din sticlă dublă faţă, lateral şi 

spate, 

- Iluminare LED pentru fiecare poliță și 

bază 

- Răcire dinamică 

- Suparafaţa de expunere minim 1,8 m
2
 

- Sticlă frontal încovoiată 

- Culoarea faţă de roşu, elementele 

metalice culoare aurie 

- Gabarite mm: minim 1305x740x1265 

- Putere kW/V: minim /230 

Termen de garanție: minim 12 luni. 

1.2 

Vitrină frigorifică, pentru 

produse de patiserie - 

vopsită 

buc 1 

- Temperatura de lucru constituie 

0/+7 C 

- Minim 3 poliţe din sticlă 

- Suprafaţa de expunere 1,3m
2
-1,5m

2
. 

- Bloc din sticlă dublă faţă, lateral şi 

spate 

- Iluminare LED pentru fiecare poliţă 

şi bază 

- Gabarite mm: minim 950x740x1265 

Putere kW/V: minim /230. 

Termen de garanție: minim 12 luni. 
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1.3 

Dulap frigorific pentru 

bar, 2 uşi glisante din 

sticlă dublă 

buc 2 

- Temperatura +2 /+10 C, 

- Volum util 183 litri-185 litri, 

- Răcire dinamică 

- Decongelare automată 

- Cu lacăt 

- Dotat cu minim 4 polite 

- Tefcold 

- Gabarite mm: minim 900x515x870 

- Putere kW/V: minim 0,23/230 

- Termen de garanție: minim 12 luni. 

1.4 
Dulap cu temperatura 

medie cu uşa din metal 
buc 1 

- Regim de temperatură: între 1 și 10 

°C 

- Volum: 372 litri-375 litri 

- Număr de rafturi: minim 5 

- Agent frigorific: R134a / R600a 

- Iluminare internă orizontală 

fluorescentă 

- Echipat cu termometru extern 

- Gabarite mm: minim 595x635x1840 

- Putere kW/V: minim 0,12/230 

- Termen de garanție: minim 12 luni. 

1.5 
Cuptor electric cu 

microunde 
buc 2 

- Control electronic, volum minim 

25 litri 

- Corpul din inox 

- Gabarite mm: minim 513X424X307 

- Putere kW/V: minim 0,9/230 

- Termen de garanție: minim 12 luni. 

1.6 

Plită electrică din inox cu 

2 ochiuri(rotunde) cu 

panou de 

control lateral, de masă 

buc 1 

- Gabarite mm: minim 750x400x145 

- Putere kW/V: minim 5,2/400 

- Termen de garanție: minim 12 luni. 

1.7 
Grill electric de contact 

cu o zona riflată 
buc 2 

- Grill-uri din fontă cu înveliș 

ceramic 

- Ramă din oțel inoxidabil 

- Cu perie sârmă 

- Suprafaţă grill minim 220 x 230 mm 

- Gabarite mm: minim 290x370x210 

- Putere kW/V: minim 1.8/220 

- Termen de garanție: minim 12 luni. 

1.8 Blender buc 2 

- Capacitate minim 1,5 litri 

- Corpul cromat 

- Variator de viteză minim 18000 

tur/minut 

- Gabarite mm: minim 213x200x416 

- Putere kW/V: minim 1.8/220 

- Termen de garanție: minim 12 luni. 

Suma estimativă pentru lotul 1 constituie 105314,19 fără TVA 

LOT 2 Mobilier pentru bucătărie 

CPV: 39100000-3 

2.1 

Masă cu 2 cuve din inox 

ambutisate pe carcasă din 

inox, cu 2 polițe 

buc 1 

- Gabarite mm: masa 1560x540x850 

(Cuva 400x400x250) 

 

2.2 

Masă cu o cuva din inox 

ambutisată, pe carcasa 

din inox, cu 2 polițe 

buc 1 
- Gabarite mm: masa 650x540x850 

(Cuva 400x400x250) 

2.3 
Suport (poliță de perete) 

din inox (1190 x 350 mm 
buc 1 

- Gabarite mm: 1190 x 350 

 

2.4 

Suport (poliță de perete) 

din inox (1460 x 250 

mm) 

buc 1 
- Gabarite mm: 1460 x 250 

 

2.5 

Masă cu 3 cuve din inox 

ambutisate, pe carcasă 

din inox, cu 1 poliță 

buc 1 
- Gabarite mm: 1750x540x850 

(Cuva 400x400x250) 
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2.6 

Suport (poliță) din inox 

secțiuni pentru veselă, 1 

nivel farfurii, 1 nivel 

pahare 

buc 1 
- Gabarite mm: 1000 x 350 

 

2.7 

Masă de producere din 

inox cu o cuvă 

ambutisata, cu 2 polițe 

buc 1 
- Gabarite mm: 1080 x 600x900 

(Cuva 400x400x250) 

Suma estimativă pentru lotul 2 constituie 30883,33 fără TVA 

Total 136197,53 lei f. TVA 

8. Contractul este împărțit pe loturi, deci un operator economic poate depune oferta: Pentru 

un singur lot SAU Mai multe loturi  SAU Pentru toate loturile. 

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit oferte alternative. 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: În decurs de 30 zile după 

semnarea contractului.  

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019  

12. Criterii si cerinte de calificare: 

 

Nr. 

d/o 

Descrierea 

criteriului/cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1. 
Date generale despre ofertant 

(inclusiv rechizite bancare) 

Original confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

2. Oferta 

Formularul ofertei (Formular F3.1),  

Specificaţii tehnice (Formular F4.1),  

Specificaţii de preţ (Formular F4.2). 

Originale confirmate prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

3. 
Garanția pentru ofertă - 1% 

din valoarea ofertei, fără TVA  

Garanția pentru ofertă - 1% din 

valoarea ofertei, fără TVA  Obligatoriu 

4. 

Certificat/Decizie de 

înregistrare a 

întreprinderii/Extras din 

Registrul de Stat al 

persoanelor juridice 

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului. 
Obligatoriu 

5. 

Certificat de efectuare 

sistematică a plăţii 

impozitelor, contribuţiilor 

Certificat eliberat de Inspectoratul 

Fiscal (valabilitatea certificatului - 

conform cerinţelor Inspectoratului 

Fiscal al Republicii Moldova). 

Original scanat – confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a 

ofertantului. 

Obligatoriu 

6. 

Prezentarea de dovezi privind 

conformitatea produselor, 

identificată prin referire la 

specificații sau standard 

relevante 

Certificat de conformitate sau 

declaraţie de conformitate eliberat de 

un organism de certificare acreditat. 

Confirmate prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

7. Minim ani de experiență 

specific în livrarea bunurilor 

Minim 3 ani (prezentarea 

Contractelor) Obligatoriu 
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similare 

8. 

Disponibilitatea a unui 

Service-Centru autorizat 

pentru deservirea 

echipamentului 

Certificat/Contract 

Obligatoriu 

 

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): : Se va aplica licitația 

electronică. Numărul de runde şi pasul minim pentru licitarea electronică – conform SIA RSAP 

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut și 

corespunderea parametrilor solicitați. 

15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: Informația o găsiți în SIA RSAP. 

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP. 

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP. 

17. Termenul de valabilitate al ofertelor: 45 zile. 

18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de 

stat (Limba română). 

21. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice Se acceptă 

facturarea electronică Se acceptă 

plățile electronice Se acceptă 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș. 
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